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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μελετάται η εδαφική απόκριση στο οικόπεδο του ξενοδοχείου «Ελίκη» κατά το
σεισµό του Αιγίου του 1995. Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που προέκυψαν και τη
σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου διαστασιολογήθηκε το
κτίριο, προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο ήταν πολλαπλάσιες. Αυτό
δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του κτιρίου. Η καθίζηση λόγω εκτόνωσης των πιέσεων πόρων
που αναπτύχθηκαν κατά τον σεισµό ήταν πιθανώς της τάξης µερικών εκατοστών και πιθανώς να
συνέβαλε στην κατάρρευση του κτιρίου.
ABSTRACT : The soil response below hotel “Eliki” during the Aegion 1995 earthquake is studied.
From the soil response spectra that were estimated and comparison with the 1959 code based on
which the building was constructed, indicates that the forces that were exerted in the building were
considerably greater. This explains the partial collapse of the building. Ground subsidence as a
result of dissipation of excess pore pressures may have been in the order of a few cm and possibly
contributed in the collapse of the building.
περιοχή της Αιγιαλίας. Το επίκεντρό του
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
τοποθετήθηκε στο θαλάσσιο χώρο του
Κορινθιακού Κόλπου (38.37Ν,22.15Ε) µεταξύ
Η
ανάδροµη
ανάλυση
αστoχιών
σε
του Αιγίου και της Ερατεινής (Bouckovalas, et
προηγούµενους σεισµούς είναι εξαιρετικά
al. 1999). Tο µόνο επιταχυνσιογράφηµα που
χρήσιµη. Μπορεί να διαπιστωθεί τι εφταιξε για
βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγµή του κυρίως
την αστοχία και η πιθανή ανεπάρκεια
σεισµού, ήταν εγκατεστηµένο στο ισόγειο ενός
κανονισµών ή/και γεωτεχνικών ερευνών κατά
διωρόφου µε υπόγειο, κτιρίου από οπλισµένο
σκυρόδεµα (κτίριο του Ο.Τ.Ε). Στην παρούσα
την κατασκευή. H παρούσα εργασία αφορά
εργασία χρησιµοποιήθηκε ως σεισµική ένταση
την εκτίµηση της δυναµικής απόκρισης, του
η µια οριζόντια συνιστώσα της επιτάχυνσης,
κινδύνου ρευστοποίησης και των επιπτώσεων
από τις δύο που καταγράφηκαν. Συγκεκριµένα,
τους, στο ξενοδοχείο «Ελίκη» στην περιοχή
σύµφωνα
µε
την
διεθνή
πρακτική
«Βαλιµήτικα», 5 km περίπου ανατολικά της
χρησιµοποιήθηκε στον υποκείµενο βράχο της
πόλης του Αιγίου, η ανατολική πτέρυγα του
οποίου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του
υπό εξέταση περιοχής το επιταχυνσιογράφηµα
σεισµού (Σχ. 1).
που υπολογίστηκε µε ανάδροµη ανάλυση στον
υποκείµενο βράχο στη θέση του κτιρίου του
ΟΤΕ
(Stamatopoulos et al., 2007), και
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
φαίνεται στο σχήµα Σχ. 2.
Στις 15 Ιουνίου 1995 και ώρα 03:16 π.µ,
σεισµός µεγέθους 6.1R έπληξε την ευρύτερη
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Σχ. 1. Κατάρρευση της κεντρικής πτέρυγας
του ξενοδοχείου «Ελίκη», κατά το σεισµό της
15/06/95.
Fig. 1. Collapse of the central part of hotel
"Eliki", during the earthquake of 15/06/95.

3. Το κτίριο βρίσκεται περίπου 20m από την
ακτογραµµή και ο υδροφόρος ορίζοντας
βρέθηκε σε βάθος 1.6m. Ο αριθµός κρούσεων
NSPT που µετρήθηκε σε όλες τις γεωτρήσεις µε
το βάθος δίδεται Στο Σχ. 4. Οι εδαφικές
στρώσεις που διαπιστώθηκαν από την
επιφάνεια είναι:
- (α) Αµµώδεις αργιλοιλύες (CL) µε
παρεµβολές αµµοιλύος (ML) και άµµου (SC,
SM). Η στρώση έχει µέγιστο πάχος 2.20 m.
Παρουσιάζει NSPT = 4-10, ποσοστό άµµου 3943% και µέση πλαστικότητα IP= 7-16.
- (β) Iλυώδη αµµοχάλικα (GW-GW)) µε
ενστρώσεις αµµοιλύος και µικρή παρουσία
αµµοχαλίκων. Φθάνει µέχρι βάθους 6m
περίπου. Περιέχει 3-19% ιλυώδες λεπτόκοκκο
κλάσµα και έχει NSPT από 15 έως>50.
- (γ) Ιλυώδης άµµος (SM) µε ενστρώσεις
αµµοιλύος και µικρή παρουσία αµµοχαλίκων.
Συναντάται στα βάθη από 5m µέχρι και 25m
περίπου και παρουσιάζει: Χαλίκια 0-15%,
Άµµο 50-70%. Λεπτόκοκκο 6-42%. Το NSPT
κυµαίνεται από 14-45.
- (δ) Αργιλοϊλύς µέσης πλαστικότητας (CL,
ML). Συναντήθηκε σε βάθος 24m-34,5m.
Σε όλες τις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν
δεν συναντήθηκε ο υποκείµενος βράχος.
Επειδή η βαθύτερη γεώτρηση στο οικόπεδο
του ήταν σε βάθος 30m., για µεγαλύτερα βάθη,
χρησιµοποιήθηκαν
στοιχεία
γεωτρήσεων
(ΝSPT) από το πειραµατικό πεδίο CORSSA
(Ktenidou, et al., 2008), που βρίσκεται στο
κατάντη τµήµα της πόλης του Αιγίου και
αφορούν βάθη έως 180m, όπου συναντήθηκε
το
βραχώδες
υπόβαθρο
(στρώση
κροκαλοπαγούς).

Σχ. 2. Η σεισµική διέγερση που υπολογίσθηκε
µε ανάδροµη ανάλυση (Stamatopoulos et al.,
2007), και χρησιµοποιήθηκε στo υπόβαθρο
στην υπό εξέταση περιοχή.
Fig. 2. The seismic excitation
that was
estimated by decomvolution (Stamatopoulos et
al., 2007), and was applied at the base of the
region studied.
3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Για τη διερεύνηση των αιτιών κατάρρευσης
τµήµατος
του
ξενοδοχείου
πραγµατοποιήθηκαν πέντε δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996) στις θέσεις του Σχ.

Σχ. 3. Τοπογραφικό διάγραµµα µε τις θέσεις
των γεωτρήσεων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1996).
Fig. 4. Topographic sketch with the location
of the borings.
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Σχ. 4. Ο αριθµός κρούσεων NSPT που
µετρήθηκε στις γεωτρήσεις (ΥΠΕΧΩ∆Ε,
1996)
Fig. 4. The SPT blow count measured in the
borings.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Το ξενοδοχείο “Eλίκη”, ήταν ένα τετραώροφο
κτίριο, µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο
σκυρόδεµα. ∆ιέθετε ένα προσάρτηµα στην
τελευταία στάθµη, µικρό τµήµα του οποίου
βρισκόταν στην πτέρυγα που κατέρρευσε. Το
ξενοδοχείο σχεδιάστηκε το 1971, µε τον
κανονισµό του 1959 και αποτελούνταν από
τρείς πτέρυγες. ∆εν διέθετε υπόγειο. Η
θεµελίωση του κτιρίου ήταν του τύπου γενικής
κοιτόστρωσης και σε βάθος περίπου 1.50m,
(Κ.Ε.∆.Ε, 1996).
H δεσπόζουσα περίοδος (Τ) ταλάντωσης
του κτιρίου εκτιµήθηκε µε τις παρακάτω
σχέσεις: Α) Τ = 0,1 N, όπου Ν είναι ο αριθµός
των ορόφων του κτιρίου. Β) Τ = 0,075 h0,75 =
(Κολιόπουλος και Μανώλης, 2003) όπου h
είναι το ύψος του κτιρίου. Γ) T = 0,09 (H /L0,5)
(H / (H + r L))0,5 (ΟΑΣΠ, 1999) όπου Η είναι το
ύψος του κτιρίου, L το µήκος του κτιρίου κατά
τη θεωρούµενη διεύθυνση υπολογισµού και r ο
λόγος της επιφάνειας των διατοµών των
τοιχωµάτων προς τη συνολική επιφάνεια
τοιχωµάτων και υποστυλωµάτων. Επειδή Ν=4,
Η=12m, Lx=28,30, Lψ = 14,60m και r=0, η
µεθοδολογία Α) δίδει Τ=0,40s, η Β) δίδει
Τ=0,48s και η Γ) δίδει Τx = 0,20sec και Τψ =
0,28s.
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ME ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΕΘΟ∆Ο
Πρώτα, η σεισµική απόκριση υπολογίσθηκε µε

µονοδιάστατη - ισοδύναµη γραµµική ελαστική
ανάλυση. Το πρώτο πρόγραµµα ηλεκτρονικού
υπολογιστή που δηµιουργήθηκε για την
εκτέλεση αυτών των αναλύσεων είναι το
SHAKE (Schnabel et al., 1972). Άλλα
προγράµµατα πιό φιλικά στον χρήστη έχουν
πρόσφατα διαµορφωθεί που εκτελούν την ίδια
διαδικασία, όπως το πρόγραµµα EERA
(Bardet et al., 2002), που λειτουργεί σε
περιβάλλον Windows EXCEL. Έγινε έλεγχος
των αποτελεσµάτων των δύο προγραµµάτων
και διαπιστώθηκε ταύτιση αυτών Στη συνέχεια
και για λόγους χρηστικούς όλες οι αναλύσεις
πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα EERA.
Οι παράµετροι που πρέπει να οριστούν και
επηρεάζουν την λύση είναι: α) η θέση του
βραχώδους υποβάθρου, β) η ταχύτητα
διάδοσης των διατµητικών σεισµικών κυµάτων
Vs και η πυκνότητα του εδάφους µε το βάθος,
γ) η µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του
συντελεστή απόσβεσης µε τη διατµητική
παραµόρφωση και δ) η σεισµική διέγερση.
Όσον αφορά το σεισµικό υπόβαθρο, όπως
αναφέρθηκε
παραπάνω
σε
όλες
τις
γεωτρήσεις
που
εκτελέστηκαν
δεν
συναντήθηκε ο υποκείµενος βράχος. Επειδή η
βαθύτερη γεώτρηση στο οικόπεδο του ήταν σε
βάθος 30m., εκτελέστηκαν µια σειρά από
παραµετρικές αναλύσεις (5) µεταβάλλοντας τη
θέση του βραχώδους υποβάθρου. Έτσι
θεωρήθηκε ότι το βραχώδες υπόβαθρο
βρίσκεται στα 30m, 61m, 91m, 125m, 155m.
Για βάθη µεγαλύτερα από τα 30m,
χρησιµοποιήθηκαν
στοιχεία
γεωτρήσεων
(ΝSPT) από το πειραµατικό πεδίο CORSSA.
O προσδιορισµός του Vs, έγινε έµµεσα
από εµπειρικές συσχετίσεις του Vs το ΝSPT.
Σύµφωνα µε τον Kramer (1996), για άµµους
χρησιµοποιήθηκε η σχέση που έχει προταθεί
από τους Seed H. B., Wong R. T., Idriss I. M.,
Tokimatsu K. το 1986 {Gmax = 20000 (N1-60)0.33
(σ΄m)0.5} όπου Gmax είναι το ελαστικό µέτρο
διάτµησης σε lb/ft2 και σ΄m είναι η ενεργός
οκταεδρική τάση σε lb/ft2. Για να υπολογισθεί η
σ΄m θεωρήθηκε συντελεστής πλευρικής τάσης
Κ ίσος µε 0.5. Για αργίλους µικρής
πλαστικότητας και κανονικά στερεοποιηµένες
χρησιµοποιείται η σχέση που έχει προταθεί
από τον Weiler το 1988 Gmax=1100 Su, όπου Su
είναι η αστράγγιστη αντοχή και ισούται µε
Su=0.24xσ΄v. Βάσει των αποτελεσµάτων των
γεωτρήσεων, το ειδικό βάρος του εδάφους
ελήφθη ως 1.9T/m3. Η µεταβολή της ταχύτητας
µε το βάθος και για τις 5 γεωτρήσεις που
υπολογίσθηκε βάσει των παραπάνω σχέσεων
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απεικονίζεται στο Σχ. 5. (υπενθυµίζουµε ότι Vs
= (Gmax/ρ)1/2).
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Η µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του
συντελεστή απόσβεσης µε την παραµόρφωση,
έγινε µε τις ευρέως χρησιµοποιούµενες και
αποδεκτές καµπύλες G-γ α) για άµµο των
Seed και Idriss του 1970, β) για άργιλο των
Seed και Sun του 1989, και D-γ για άµµο και
άργιλο του Idriss το 1990 (Kramer, 1996). Η
σεισµική διέγερση που χρησιµοποιήθηκε στις
αναλύσεις, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2,
φαίνεται στο Σχ. 2.
Για οικονοµία στον χώρο, και επειδή τα
αποτελέσµατα των 5 γεωτρήσεων ήταν
παρόµοια, θα παρουσιασθούν λεπτοµερώς
µόνον τα αποτελέσµατα µία γεώτρησης.
Ειδικώτερα, λόγω της θέσης της µέσα στο
κτίριο που κατέρρευσε (Σχ. 3), θα
παρουσιασθούν
τα
αποτελέσµατα
της
γεώτρησης 5. Στο Σχ. 6 απεικονίζονται τα
υπολογισθέντα φάσµατα της επιτάχυνσης στην
επιφάνεια, για κάθε µια από τις παραµετρικές
αναλύσεις (βάθη βραχώδους υποβάθρου
30m.-155m). Στο Σχ. 7 παρουσιάζεται ο µέσος
όρος µε την τυπική απόκλιση των τιµών. Στο
Σχ. 8 παρουσιάζεται η υπολογισθείσα
µεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης µε το
βάθος, για κάθε µια από τις παραµετρικές
αναλύσεις. Παρατηρήθηκε ότι αυτή η µεταβολή
µε το βάθος γενικά συµφωνεί µε την σχέση
(και το εύρος) της µεταβολής του συντελεστή rd
µε το βάθος που δίδεται από τους Seed and
Idriss (1971) και της εµπειρικής σχέσης του
Ishihara (Ishihara, 1996). Τέλος, το Σχ. 9
παρουσιάζει την
µεταβολή της µέγιστης
διατµητικής παραµόρφωσης µε το βάθος.
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Σχ. 7. Γεώτρηση ΓΕ5. Σύγκριση φασµάτων
στην επιφάνεια
Fig. 7. Boring GE5. Comparison of the spectra
at level ground
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Σχ. 5. Η µεταβολή της ταχύτητας Vs µε το
βάθος.
Fig. 5. Variation of the velocity Vs with depth
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Σχ. 8. Γεώτρηση ΓΕ5. Ισοδύναµη-ελαστική
µέθοδος. Μεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης
µε το βάθος, για κάθε µια από τις
παραµετρικές αναλύσεις
Fig. 8. Boring GE5. Equivalent-linear method.
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Τέλος, όσο αφορά το λόγο Sα(Τ=Τκρ) / Sα(Τ=0), για
θεώρηση του βράχου στα 30m λαµβάνει τις
τιµές 2,05-2,77, µεγιστοποιείται για το βάθος
των 61m, λαµβάνοντας τιµές από 3,41-3,56
και εξοµαλύνεται για βάθη ≥ 125m στις τιµές
από 2,64-3,20.
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Η χρήση των µοντέλων βασισµένων στην
ελαστοπλαστική θεωρία είναι προτιµητέα από
την ισοδύναµη-γραµµική επειδή προσεγγίζουν
ακριβέστερα την συµπεριφορά του εδάφους,
ιδιαίτερα για σηµαντικές παραµορφώσεις, που
όπως φαίνεται στο Σχ. 10, έλαβαν χώρα στην
παρούσα διέγερση. Στην παρούσα µελέτη
χρησιµοποιείται το πρόγραµµα CyberQuake
(BRGM Software, 1998) που εφαρµόζει το
ελαστοπλαστικό µοντέλο

γ p = γ p ( tan φcs + τ / σ ') για γ p > γmob (2)
γ p = F tanφcs [ γ p/(tanφcs/Ep + γ p)]0.5
όπου
F = 1 - b ln ( σ '/ σ c)
σ c = σ cο exp (-β ε vp)

D
epth(m
)

40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
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Σχ. 9. Γεώτρηση ΓΕ5. Βάθος βράχου 155m.
Ισοδύναµη-ελαστική µέθοδος. Μεταβολή της
µέγιστης διατµητικής παραµόρφωσης µε το
βάθος.
Fig. 9. Boring GE5. Depth of rock 155m.
Variation of the maximum shear strain with
depth.
Συνοπτικά, για όλες τις γεωτρήσεις τα
αποτελέσµατα έδωσαν ότι (α) ο λόγος
αmax(κορυφή) / αmax(βράχο), για την πλησιέστερη στην
επιφάνεια
θεώρηση
του
βραχώδους
υποβάθρου (30m), λαµβάνει τιµές από 1,822,16, µεγιστοποιείται στο βάθος των 61m,
όπου λαµβάνει τιµές από 2,31-2,56 και στη
συνέχεια
µειώνεται
µε
µια
τάση
σταθεροποίησης σε τιµές από 2,00-2,34. (β)
Όσο αφορά την δεσπόζουσα περίοδο της
ταλάντωσης, Τκρ, λαµβάνει τις µέγιστες τιµές
(0,51sec), για την θεώρηση βράχου στα 30m,
ενώ για µεγαλύτερα βάθη µειώνεται µε τάση
σταθεροποίησης στα 0,42sec για βάθη ≥ 91m.

όπου τ και σ' είναι η διατµητική και ορθή
ενεργός τάση σε επιφάνεια διάτµησης. Το
µοντέλο έχει έξι παραµέτρους: φcs, σcο, Εp , b,
β, γmob. Η παράµετρος φcs είναι η γωνία τριβής
στην κρίσιµη κατάσταση (δηλαδή σε τεράστια
παραµόρφωση) και σcο είναι η ενεργός ορθή
τάση στην κρίσιµη κατάσταση στην αρχική
πυκνότητα του εδάφους. Η παράµετρος γmob
είναι η ελάχιστη πλαστική διατµητική
παραµόρφωση κατά την οποία αρχίζει η
πλαστική ογκοµετρική παραµόρφωση. Οι
παράµετροι Εp, b, β είναι αδιάστατοι και
εξαρτώνται µόνον από τον τύπο του εδάφους.
Οι Modaressi and Lopez-Caballero
(2001) δίδουν τυπικές τιµές των έξι
παραµέτρων του µοντέλου συναρτήσει της
πυκνότητας
της
άµµου,
του
δείκτη
πλαστικότητας
και
λόγου
του
προστερεοποίησης (OCR) της αργίλου. Οι
Modaressi and Lopez-Caballero (2001)
δείχνουν ότι οι παραπάνω σχέσεις και
παράµετροι προβλέπουν (α) την επίδραση της
πυκνότητας στην συµεριφορά της άµµου
(βάσει του συντελεστού F) και (β) την µείωση
του «ισοδύναµου» µέτρου διάτµησης µε την
ασκούµενη
διατµητική
παραµόρφωση
συναρτήσει του δείκτη πλαστικότητας του
εδάφους, όπως προβλέπεται από τις σχέσεις

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 – 1/10 2010, Βόλος

5

Πίνακας 1. Τιµές των παραµέτρων του
ελαστικο-πλαστικού προσοµοιώµατος που
χρησιµοποιήθηκαν.
Table 1. Values of the parameters of the
elasto-plastic model that were used.
φ
β
σο/σco
Ep
γmob
b

Άµµος
30
40
2.2
150
0.01
0.1

Χάλικες
30
40
3
120
0.01
0.1

Άργιλος
25
10
3
250
0.001
1

Computed Accelerations (g)

0.5
0.3
0.1
-0.1
-0.3
-0.5

Elastic analysis

Elastoplastic analysis

Equivalent linear analysis

-0.7
0

1

2

3

4

5

6

Time (sec)
Computed Displacements
(m)

των Ishibashi and Zhang (1993).
Στην
παρούσα εργασία οι παράµετροι του
προσοµοιώµατος ελήφθησαν βάσει των
παραπάνω, και σύµφωνα µε τον πίνακα 1.
Για την καλύτερη εποπτεία και έλεγχο των
αποτελεσµάτων
της
ελαστοπλαστικής
ανάλυσης πραγµατοποιήθηκε και ελαστική
ανάλυση, θεωρώντας δηλαδή ότι η εδαφική
στήλη συµπεριφέρεται ως ελαστικό µέσο. Και
στις δύο αυτές περιπτώσεις, το βραχώδες
υπόβαθρο θεωρήθηκε στο µεγαλύτερο βάθος,
από αυτό των παραµετρικών αναλύσεων της
σοδύναµης γραµµικής ανάλυσης, δηλαδή στα
155m.
Όπως φαίνεται στο Σχ. 10, και είναι
αναµενόµενο,
τα
αποτελέσµατα
της
ελαστοπλαστικής ανάλυσης δίνουν µικρότερες
επιταχύνσεις, και µεγαλύτερες µετακινήσεις,
από την γραµµική ανάλυση, λόγω της έναρξης
της αστοχίας. ∆ίδουν επίσης µικρότερες
επιταχύνσεις, και µεγαλύτερες µετακινήσεις,
από την
ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση.
Επίσης, επεβεβαιώθηκε ότι το προσοµοίωµα
προβλέπει τις καµπύλες G-γ και D-γ, που
αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Το Σχ. 8 δίδει
την µεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης
συναρτήσει του βάθους που υπολογίσθηκε µε
την ελστο-πλαστική ανάλυση.
Τέλος, το Σχ. 7 δίδει την φασµατική
επιτάχυνση που υπολογίστηκε µε την
ελαστικο-πλαστική ανάλυση.

0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15

Elastic analysis

Elastoplastic analysis

Equivalent linear analysis

-0.2
0

1

2

3

4

5

6

Time (sec)

Σχ. 10. Γεώτρηση ΓΕ5. Βάθος βράχου 155m.
Σύγκριση χρονοϊστοριών µετακίνησης και
επιτάχυνσης
ανάµεσα
στις
διάφορες
µεθόδους.
Fig. 10. Boring GE5. Depth of rock 155m.
Comparison of acceleration time histories of
the different methods.
7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΣΥΝΙΖΗΣΗΣ
Ο έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης της
συγκεκριµένης θέσης, πραγµατοποιήθηκε: α)
µε την γνωστή µέθοδο δυναµικής ανάλυσης
των Seed και Idriss (1971), η οποία βασίζεται
στο ΝSTP ως συνάρτηση του βάθους και τις
σεισµικές επιταχύνσεις συναρτήσει του βάθους
που υπολογίσθηκαν µε διάφορες µεθόδους και
β)
ως
αποτέλεσµα
ελαστοπλαστικής
ανάλυσης. Οι υπολογισµοί έδειξαν ότι
εµφάνιση ρευστοποίησης πιθανολογείται µόνο
στη γεώτρηση ΓΕ1, α) µε την απλοποιηµένη
µέθοδο δυναµικής ανάλυσης και µόνο για την
περίπτωση ανάλυσης µέσω του εµπειρικού
νοµογραφήµατος των Seed και Idriss, σε
βάθος 9,0m. από την επιφάνεια και Β) µε την
ελαστοπλαστική ανάλυση σε βάθος 17,2m από
την επιφάνεια. Σε όλες τις υπόλοιπες
γεωτρήσεις και αναλύσεις, δεν προκύπτει
κίνδυνος ρευστοποίησης. Συµπεραίνεται ότι η
ρευστοποίηση στο οικόπεδο του ξενοδοχείου
εάν έλαβε χώρα κατά τον σεισµό του 1995,
ήταν περιορισµένη.
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την
εκτίµηση των καθιζήσεων λόγω της εκτόνωσης
των υπερπιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν
κατά την σεισµική διέγερση είναι των
Tokimatsu – Seed (1987) και του Ishihara
(1993). Οι υπολογισµοί έδειξαν ότι οι
υπολογισµένες
καθιζήσεις
µέσω
του
νοµογραφήµατος του Ishihara, εκτιµώνται
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µικρότερες από 1cm. Η εκτίµηση των
καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των
Tokimatsu και Seed, καταλήγει σε µεγαλύτερες
τιµές καθιζήσεων, της τάξης των 5cm στην
γεώτρηση Γ1, ενώ στις άλλες γεωτρήσεις είναι
µικρότερες από 2cm. Επίσης, οι καθιζήσεις
που προέκυψαν ως αποτέλεσµα της
ελαστοπλαστικής ανάλυσης ήταν µικρότερες
των 0.1cm.
8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Το Σχ. 7 δίδει επίσης τα φάσµατα σχεδιασµού
που προτείνουν ο ισχύων Ελληνικός
Αντισεισµικός Κανονισµός, ο Κανονισµός του
Βασιλικού ∆ιατάγµατος του 1959, που ίσχυε
την περίοδο κατασκευής του κτιρίου και οι
συστάσεις NEHRP, που ισχύουν στις Η.Π.Α.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση των
συστάσεων NEHRP, ως µέγιστη σεισµική
επιτάχυνση του εδάφους, λήφθηκαν αυτές που
ορίζονται από τον ισχύοντα Ελληνικό
Αντισεισµικό Κανονισµό.
Η
σηµαντικότερη
παράµετρος
της
ασκούµενης σεισµικής ταλάντωσης που
επηρεάζει την τρωτότητα της κατασκευής είναι
η µέγιστη τιµή της επιτάχυνσης στην επιφάνεια
και η φαρµατική επιτάχυνση στην δεσπόζουσα
περίοδο ταλάντωσης του κτιρίου. Ο λόγος που
συµβαίνει αυτό είναι ότι η γνώση της
φασµατικής επιτάχυνσης Sα, επιτρέπει, µέσω
της σχέσης {maxPα=m*Sα} τον άµεσο
υπολογισµό της µέγιστης δυνάµεως αδράνειας
που αναπτύχθηκε στο κτίριο, κατά τη διάρκεια
του σεισµού.
Στον πίνακα 2 φαίνονται οι µέσες τιµές (για
όλες τις γεωτρήσεις) της φασµατικής
επιτάχυνσης για όλες τις περιπτώσεις
σεισµικής
ανάλυσης
(ελαστοπλαστική,
ισοδύναµη γραµµική, ελαστική), καθώς και οι
τιµές αυτής όπως καθορίζονται από τα
φάσµατα σχεδιασµού των αντισεισµικών
κανονισµών (Βασιλικού ∆ιατάγµατος 59,
Ε.Α.Κ, NEHRP). Παρατίθενται επίσης οι
µέγιστες επιταχύνσεις που υπολογίστηκαν
στην επιφάνεια του εδάφους σε όλες τις
γεωτρήσεις, από όλες τις µεθόδους.
Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης
που προέκυψαν από όλες τις µεθόδους
ανάλυσης και τη σύγκριση αυτών µε τα
φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του
οποίου
διαστασιολογήθηκε
το
κτίριο,
προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν
στο κτίριο από τον υπό εξέταση σεισµό, ήταν
πολλαπλάσιες αυτές του σεισµού σχεδιασµού
(Β.∆/γµα 1959). Αυτό δικαιολογεί την µερική

κατάρρευση του κτιρίου. Σηµειώνεται δε ότι οι
"πραγµατικές" τιµές του κανονισµού του 1959
δεν είναι τόσο διαφορετικές από εκείνες του
τρέχοντος κανονισµού, καθώς οι τιµές του
τρέχοντος υποδιαιρούνται κατά το σχεδιασµό
νέας κατασκευής µέσω του συντελεστή q (Σχ.
7). Από τον πίνακα 2 αξιοσηµείωτο είναι το
γεγονός των µεγάλων τιµών εδαφικής
επιτάχυνσης που προκύπτουν από το
νοµογράφηµα των Seed και Idriss, όπως
επίσης και η σχεδόν ταύτιση των τιµών της
µέγιστης επιτάχυνσης, που δίδει ο Ε.Α.Κ για τη
συγκεκριµένη περιοχή, µε αυτή που προέκυψε
από το σεισµό της 15ης Ιουνίου 1995, από την
ελαστοπλαστική ανάλυση.
Μία ακόµη παράµετρος από την οποία
εξαρτάται η τρωτότητα των κτιρίων είναι η
καθίζηση
λόγω
της
εκτόνωσης
των
υπερπιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν κατά
την σεισµική διέγερση. Η εκτίµηση των
καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των
Tokimatsu και Seed,
καταλήγει σε τιµές
καθιζήσεων, της τάξης των 5cm, που πιθανώς
να συνέβαλαν στην κατάρρευση του κτιρίου.
Πίνακας 2. Mέγιστη επιτάχυνση και µέγιστες
φασµατικές επιταχύνσεις για διάφορες τιµές της
δεσπόζουσας περιόδου στην επιφάνεια, όπως
προέκυψαν από τις αναλύσεις (µέση τιµή από
όλες τις γεωτρήσεις) και όπως προκύπτουν
από αντισεισµικούς κανονισµούς.
Table 2. Computed (average value from all
borings) and given in codes maximum
acceleration
and
maximum
spectral
acceleration for different spectral periods at the
surface
Μέθοδος

Μέση τιµή
ισοδύν.
γραµµικής
ανάλυσης
Ελαστική
ανάλυση
Ελαστοπλαστική
Θεοδουλίδη
Seed and
Idriss
Φάσµα
Ε.Α.Κ
Φάσµα
NEHRP
Φάσµα Β.
∆/τος 1959

amax
(g)

Samax (g)

0.37

To =
0,40s
1.08

To =
0,48s
0.96

To =
0,20s
0.46

To =
0,28s
0.53

0.37

1.28

1.05

0.51

0.70

0.6

0.69

0.66

0.54

0.69

0.20

-

-

-

-

0.52

-

-

-

-

0.24

0,60

0,60

0,60

0,60

0.24

0.53

0.53

0.53

0.53

0.12

0.12
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που
προέκυψαν από όλες τις µεθόδους ανάλυσης
και τη σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του
κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου
διαστασιολογήθηκε το κτίριο, προκύπτει ότι οι
δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο από
τον υπό εξέταση σεισµό, ήταν πολλαπλάσιες
αυτές του σεισµού σχεδιασµού (Β.∆/γµα 1959).
Αυτό δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του
κτιρίου. Η εκτίµηση των καθιζήσεων µέσω του
νοµογραφήµατος των Tokimatsu και Seed,
καταλήγει σε τιµές καθιζήσεων, της τάξης των
5cm, που πιθανώς να συνέβαλαν στην
κατάρρευση του κτιρίου.
Με δεδοµένη τη σεισµική απόκριση του
εδάφους από την παρούσα εργασία, µπορεί
να συνεχιστεί ο έλεγχος της σεισµικής
απόκρισης της κατασκευής, λαµβάνοντας
υπόψη τη δυναµική αλληλεπίδραση εδάφους –
θεµελίωσης – κατασκευής.
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